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W odpowiedzi na Pana pismo z 19 grudnia 2018 r. w sprawie finansowania działalności 

Namysłowskiego Ośrodka Kultury informuję, że Namysłowski Ośrodek Kultury jako 

samorządowa instytucja kultury posiadająca samodzielną osobowość prawną prowadzi 

gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego, który tworzony jest w oparciu 

o kategorie przychodów i kosztów, a nie dochodów i wydatków. Egzemplifikacją powyższego 

jest fakt, że gospodarka finansowa ww. instytucji nie jest prowadzona w oparciu o reżim 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.), co w konsekwencji oznacza, że 

prowadząc analizę sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez samorządową instytucję 

kultury nie można tego czynić posługując się paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

Odnosząc się do pytania: (…) „Na co zostały przeznaczone i w jakich wysokościach 

środki zapisane w budżecie Gminy Namysłów na rok 2018 dla NOK” (…)” i rozumiejąc 

przeznaczenie jako poniesione koszty informuję, że na chwilę obecną tut. Urząd nie dysponuje 

takimi danymi. Z art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.) wyrażona została zasada 

samodzielności finansowej instytucji kultury, a zatem niezbędne dane w tym zakresie są 

w posiadaniu Namysłowskiego Ośrodka Kultury. Niemniej należy jednak zauważyć, że 

zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2077 z późn. zm.), samorządowa instytucja kultury, dla której organem założycielskim jest 

jednostka samorządu terytorialnego, przedstawia właściwemu zarządowi jednostki samorządu 

terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – 

sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie 

mniejszej niż w planie finansowym. Natomiast zarząd jednostki samorządu terytorialnego taką  
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informację winien jest złożyć – zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 267 ww. aktu prawnego 

do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym – do organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego. Podsumowując należy zatem stwierdzić, że Burmistrz Namysłowa 

rokrocznie wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa - do dnia 31 

marca przedkłada Radnym Rady Miejskiej w Namysłowie – sprawozdanie opisowe z 

wykonania budżetu za rok miniony wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego 

Namysłowskiego Ośrodka Kultury 

 

 

 

 

          Burmistrz Namysłowa 

 

/-/ Bartłomiej Stawiarski 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

 


